
 

 

 

 

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

 

27.11.2019                                              Київ                                                   № 1161 
 

 

 

Про внесення змін до наказу   

Фонду державного майна України  

від 14 вересня 2017 року № 1451 

 

Відповідно до Положення про порядок укладання угоди про співробітництво 

з професійної підготовки оцінювачів, затвердженого наказом Фонду державного 

майна України від 29 жовтня 2001 року № 1977 і зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 15 листопада 2001 року за № 955/6146 (із змінами), з метою 

підвищення ефективності роботи Комісії з тестування навчальних закладів,  

НАКАЗУЮ: 

1. Внести зміни до складу Комісії з тестування навчальних закладів (далі – 

комісія), утвореної згідно з пунктом 1 наказу Фонду державного майна України 

від 14 вересня 2017 року № 1451 «Про персональний склад Комісії з тестування 

навчальних закладів» (далі – Наказ), виклавши його в такій редакції: 

 «голова комісії: 

 Булгакова С. А. – директор Департаменту оцінки майна, майнових прав та 

професійної оціночної діяльності Фонду; 

 заступник голови комісії: 

 Водолаженко І. І. – заступник директора Департаменту оцінки майна, 

майнових прав та професійної оціночної діяльності – начальник Управління по 

роботі з оцінювачами та суб’єктами оціночної діяльності; 

 члени комісії: 

 

 Іванова І. Б. – член громадської організації, «Всеукраїнське об’єднання  

«Українське товариство оцінювачів»; 

  

 Євдокіменко С. В. – голова громадської організації «Всеукраїнська спілка 

оцінювачів землі»; 

 



 Головченко Л. М. – член громадської організації «Союз експертів 

України»; 

 

 Чечіль Ю. О. – заступник голови громадської організації «Всеукраїнська 

спілка експертів оцінювачів»; 

 

 Ковтюх Н. П. – член громадської організації «Всеукраїнська асоціація 

фахівців оцінки»; 

 

 Салата В. М. – член громадської організації «Всеукраїнська спілка 

оцінювачів»; 

 

 Ковальський Ю. М. – перший заступник голови громадської організації 

«Асоціація спеціалістів банківської оцінки України»; 

 

 Малишева К. О. – заступник директора Департаменту оцінки майна, 

майнових прав та професійної оціночної діяльності Фонду – секретар комісії.». 

 

2. Внести зміни до абзацу дев’ятого пункту 2 Наказу, виклавши його в такій 

редакції: 

 «від Фонду: Кратюк Г. В., Чистоту Т. В., Кузьменко М. П., Стегнюка О. Д.».  

 

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту 

оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності Фонду 

державного майна України.  

 

 

 

Голова Фонду             Дмитро СЕННИЧЕНКО 

 
 


